
 

 

Kære potentielle deltager til EYOF 2023 i Friuli i Italien 

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC WINTER FESTIVAL -   er en vigtig del af programmet i 2023 – se link til selve 

eventen her; 

European Youth Olympics Festival » 2023 Winter (Friuli Venezia Giulia) (eyof.org)  

Det er en Olympisk multisports event, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) Danmarks Skiforbund og AKD 

(Alpint Kraftcenter Danmark) lægger stor vægt på, at vi deltager i. 

For Danmarks Idrætsforbund er følgende vigtigt, og Skiforbundet og AKD understøtter disse mål: 

Eventet er for mange første step mod de senior Olympiske Lege, men også et event som giver erfaringer i og 

uden for konkurrence. Formål med deltagelse i EYOF Jf. det af DIF’s bestyrelse besluttede formål for EYOF, 

så ”deltager DIF i EYOF med det formål at give de af de pågældende idrætsgrenes danske ungdomselite, der 

har potentiale og målsætninger til en international idrætskarriere på OL-niveau på seniorplan, mulighed for 

at øge deres internationale erfaringer ved deltagelse i et olympisk stævne på højeste europæiske 

ungdomsniveau”. 

Det er en grundlæggende forudsætning for udtagelse til EYOF, at den pågældende sportsgren, disciplin og 

aldersgruppe indgår i specialforbundets elitepolitik/- strategi og specialforbundet arbejder struktureret med 

talentudvikling i den/de pågældende discipliner, som sigter mod deltagelsen ved OL. EYOF er forbundet med 

fantastiske oplevelser, vigtige erfaringer for den fremtidige karriere og ikke mindst venskaber på tværs af 

sportsgrene, landegrænser og køn. EYOF er et lille, men vigtigt, skridt på vejen i deres kamp for en dag at 

blive udtaget til de Olympiske Lege. 

Udtagelseskriterier, kandidater og kvoter: 

 

Alpin skisport indgår i skiforbundets elitepolitik/strategi og derfor ønsker skiforbundet/AKD at 

sende deltagere til EYOF. Dog under det overordnede hensyn at DIF og skiforbundet forventer, 

at atleter som deltager i EYOF har et potentiale, der peger i retning af en olympisk senior 

karriere. 

Danmark har op til 4 pladser til EYOF i hvert køn. 

Kandidater er alle aktive med en FIS licens og er født i årgang 2005 og 2006 (1. og 2. års FIS 

løbere). 

Udtagelse til EYOF er baseret på de tekniske discipliner SL og GS.  

https://www.eyof.org/2023-winter-friuli-venezia-giulia/#:~:text=The%202023%20Winter%20EYOF%20will%20take%20place%20in,2023.%20Click%20here%20to%20download%20Sport%20Data%20Overview


AKD har opstillet nedenstående basale krav. Er disse indfriet er man med sikkerhed 

kvalificeret til at deltage i EYOF. Atleter der ikke har indfriet det basale krav kan også 

komme i betragtning til EYOF, men i så fald på dispensation, og kun såfremt mindre end 4 

atleter indenfor samme køn har opfyldt de basale krav. Mere om dispensation fremgår 

nedenfor.  

 

Basale udtagelseskrav: 

FIS krav: 

< 160 FIS punkter på årets 13. FIS liste (resultater til og med 25. dec.) i både SL og GS, og 

et resultat < 160 FIS punkter i både SL og GS i perioden 1. juli – 25. december 2022. 

Kun for 1. års FIS løbere: Disciplinkravet også opnås ved at præstere et resultat som tillagt 

20 % er < 160 FIS punkter, altså et resultat < 128 FIS punkter. 

(Et enkeltstående resultat på 128 FIS punkter vil resultere i en FIS liste notering på 160). 

Udtagelse på dispensation: 

Kan man blive udtaget uden at opfylde de basale krav? 

Ja, AKD forbeholder sig ret til at udtage på dispensation, men en sådan udtagelse skal være 

velbegrundet og må ikke ske på bekostning af en atlet der opfylder de basale krav. 

Specielt for 1. års FIS løbere vil det gælde at man har gode muligheder for at blive udtaget 

på dispensation, såfremt man kan bringe en trænerudtalelse og sæsonplan der godtgør, at 

man baseret på U16 løbs resultater og performance på nuværende trænings set-up har et 

FIS debut niveau som med høj sandsynlighed bringer dig sikkert under 160 FIS punkter i SL 

og GS inden EYOF. I sidste ende vil det være AKD's trænergruppe der skal godkende dig til 

udtagelse på dette kriterie. Det er en forudsætning, at du har stillet op til FIS løb og sammen 

med din træner har lavet en plan for dette, som gør det sandsynligt, at du kan deltage i det 

antal konkurrencer, som gør det sandsynligt, at du kan få FIS point og komme under kravet 

til FIS point 

Hvem udtages hvis mere end 4 atleter findes kvalificeret? 

Ved alle sammenligninger af FIS resultater, både FIS liste point og enkeltstående resultater 

gælder en bagatel margin på 1 FIS point (145,01 er fx ikke bedre end 146,01, men bedre 

end 146,02). 

1: Først udtages atleter der opfylder de basale krav og disse rangeres efter gennemsnit af SL 

og GS på 13. FIS liste. Ved pointlighed rangeres dernæst på baggrund af bedste resultat i SL 

og GS (gennemsnit) i perioden 1. juli – 25. december 2022. Ved fortsat pointlighed udtages 

på bedste enkeltstående disciplin resultat. Ved fortsat lighed træffer AKD og AKD trænere 

afgørelsen.… 



2: Dernæst udtages blandt atleter der er fundet kvalificeret ud fra dispensation, og disse 

rangeres også efter gennemsnit af SL og GS på 13. FIS liste. 2. års FIS løbere uden 

resultater < 160 FIS punkter i perioden 1. juli – 25. december 2022 tillægges 20 % til deres 

notering på 13. FIS liste, SL og GS respektive. Ved pointlighed rangeres dernæst på 

baggrund af bedste resultat i SL og GS (gennemsnit) i perioden 1. juli – 25. december 2022, 

men hvor der kun medtages resultater under 160 FIS punkter.   

Angående SG: 

AKD udtager ikke på baggrund af SG niveau. Udtagne atleter kan deltage i EYOF SG såfremt 

både atlet og de event ansvarlige trænere finder dette relevant. 

Økonomi, trænere og support 

Danmark arbejder sammen med andre ”Lowlanders lande (Belgien, Holland, Irland, Island og Luxembourg), 

vi stiller i fællesskab et stærkt træner- og support team til EYOF. 

Der vil være en egenbetaling på 3.000 DKK, som dækker: 

• Træning og support 

• Fællesmøde og overnatning med forplejning i Idrættens Hus for alle vinter sportsatleter dagen før 

afrejse 

• Fly fra Kastrup og retur med hele den samlede trup (afrejse 20. januar – hjemrejse 28. januar) 

• Ophold og fuld pension 

• Fuld OL kollektion fra DIF inkl. skitøj (dog ikke fartdragt) 

Du vil blive bedt om at betale et depositum på 3.000,- kr., når du udtages til den såkaldte ”longlist” – dette 

vil ske i løbet af september/begyndelsen af oktober. 

Bliver du udtaget til EYOF og deltager, dækker pengene din egenbetaling. 

Bliver du ikke udtaget eller bliver skadet refunderes de 3.000,- kr.  

Hvis du bliver udtaget, ikke er skadet men alligevel vælger ikke at deltage, beholder AKD dit depositum, da 

det så dækker AKD´s betaling til DIF for den tildelte men ikke benyttede plads, hvis ikke andre kan overtage 

din plads. 

 

Tilbagemelding til Skiforbundet/AKD 

I bedes tilkendegive interesse på mail: henrik@lowlanders.eu eller på telefon 26825099Det er en kæmpe 

oplevelse, så det bør være en prioritet for jer at komme med       

Mange hilsner 

Alpint kraftcenter Danmark 

mailto:henrik@lowlanders.eu

